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Ano novo! Hora de fazer um balanço do que vivemos no ano anterior, refletir sobre o que
fizemos e sobre o que deixamos de fazer, agradecer por todas as graças recebidas e
pedir forças para, renovados, enfrentarmos os desafios do ano que se inicia.
 
Um novo ano é como um novo dia, um recomeço. A cada dia temos a chance de sermos
melhores do que fomos no dia que passou. Com o novo ano inicia-se um conjunto de 365
novas oportunidades! Em 2020 começa também uma nova década! 
 
Talvez essa passagem de ano, e de década, não seja mais que algo comum, um dia
como outro qualquer. Simbolicamente, no entanto, nós, que ainda lutamos muito contra as
nossas imperfeições, encaramos essa passagem como um estudante com seu caderno
novo – aquele aroma peculiar, promessas de maior organização, uma letra mais
caprichada e, acima de tudo, muitas páginas em branco.
 
O ano de 2020 será para nós muito especial! No dia 20 de janeiro o GEFA comemora 50
anos de existência! Meio século de muita dedicação na divulgação da Doutrina Espírita e
de trabalho no bem. Quantas pessoas foram auxiliadas material e espiritualmente nesse
período, quantos trabalhadores, encarnados e desencarnados, envolvidos nessa bela
jornada! Sem dúvida, os maiores beneficiados... Quantas crianças passaram pela
evangelização, pela mocidade, pelos grupos de estudo! Que o GEFA continue a ser essa
fortaleza de luz e de amor!
 
Nessa data, que também é simbólica, fazemos um balanço de tudo o que a Casa já
realizou, o quanto cresceu, e nos preparamos para os próximos 50 anos! Te convidamos
a refletir conosco: como será o GEFA do futuro? Que papel você terá nele? 
 
Sigamos juntos, porque o futuro começa agora!
 
A diretoria
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ESCALAS DE ESTUDOS DAS REUNIÕES PÚBLICAS  MÊS DE JANEIRO DE 2020

Legenda: ESE = O Evangelho Segundo o Espiritismo;  LM=  O Livro dos Médiuns; LE = Livro dos Espíritos.

No dia 20 de Janeiro, a reunião pública
começará mais cedo: às 19h. Nesse dia,
haverá uma programação especial para
celebrarmos os 50 anos do GEFA! Será o
primeiro evento do ano em comemoração aos
aniversário da nossa Casa! Que possamos
estar todos juntos nessa data tão importante!!
 
Ao logo do ano, teremos outros eventos
comemorativos. O calendário completo será
informado em breve.

O GEFA FAZ 50!



 

No último mês desse ano tivemos vários eventos em nossa casa, com a participação
de grande número de trabalhadores, frequentadores, evangelizandos e assistidos. 
Fizemos vários registros e selecionamos alguns momentos para compartilharmos com
vocês.
 
Tivemos o Encontro de Natal, no dia 8 de dezembro, com a Casa de cheia de pessoas
e de muita emoção. 
 
Houve também o encerramento do SAMOR, com grande presença dos irmão
assistidos pelo GEFA, quando foram entregues 145 cestas de Natal e os kits de
presentes doados na campanha.
 
O Natal das crianças assistidas pelo GEFA também foi especial, com a entrega dos
162 kits de presentes.
 

REGISTROS DE DEZEMBRO
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Reunião de encerramento do Setor 
de atendimento às pesosas em

situação de rua (SAMOR)

Reunião de encerramento do
 Depto de Infância, com presença

dos evangelizandos

Encontro de Natal, começando
com uma palestra e depois com a

apresentação das crianças do
DIN.


